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 ضوء السنة النبوية الفوائد واآلاثر اإلجيابية حلادثة اإلفك ىف
Benefits and positive effects of the incident of Ifk In the light of 

Prophetic Sunnah 

* السندي محدأ مسعود د.

 

ABSTRACT 
 

 Ifk (حادثہ افک)  is an Arabic word mentiond in Quran which means 

Slander. Incident of Ifk has a message and lesson especially for Muslim 

Umma, and for all humanity as a whole. This incident has great importance 

as it happened in the golden era of Prophet Muhammad (S.W.A). It directly 

affected the most respectful and honored personality in the history of Islam. 

Many lessons are taught by this incident. Noble and right righteous people, 

preachers, religious scholars do face hardships and face charges and blames 

from the society. Life has never been a bed of roses for them. 

          Incident of Ifk has been discussed in detail, with all its consequences. 

It teaches how one can take benefit and guideline on individual level as well 

as on collective level. This Incident tells us that only Allah Almighty has 

knowledge of everything apparent and hidden. Holy Prophet (S.W.A) is not 

all knower. He knows only what Allah has revealed to him. People should 

always avoid passing their judgment on leaders and reknowned scholars of 

Muslim Ummah without authentic evidence or conformation. 

          It is crystal clear that hypocrites and evil-natured people were wrong 

and became the victim of Allah’s anger and were purified. As Quran proved 

the innocence of the Mother of Ummah “Hazrat Ayesha (R.A)” so people 

should always have a positive thinking and optimistic view for others, 

especially for religious scholars and leaders. Rumors, blames and wrong 

notions may lead towards great loss to nations and Muslim Ummah. 

 
 

Keywords: ifk; Conciliation between the Qur'ān and Ḥadīth; Scholarly 
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 التمهيد:
نفوس الدفينة للعداء ألحق النفوس البشرية أرادت الشوكة اإلسالم وتغلغل ُب  ظهرعندما 

ينبؤ بكل خرب من عند رب  ملسو هيلع هللا ىلص ألن نبينا، معليه الداينة البشرية إخراج ذنبها ُب حجمات آيسة ومردة
وقد أخرجت أخباثها ُب دار الطهر والنقاء حيث لصقوا  جل ُب عاله فكيف يكون ذلم ذاك إال الربية

فلم يبق إال  عليو فانزلق فيو بعض من رافق ادلصطفى ُب أجواء احلزن والرقى, اية بزوج أمحد صلوات ريبجن
 ا آايت من الكتاب ادلقدس وىي تتلى إىل يوم اآلزفةأن تنزل ُب نقائها وطهرى

  (1) ﴾َوَلْواَل َفْضُل اّللِّ علىُكْم َوَرمْحَُتُو... َورَبَْسُبونَُو َىيًِّنا َوُىَو ِعنَد اّللِه َعِظيٌم  ﴿ 
 من كل ما يلوثُ  أردف جل ُب عاله آايت ربث اجملتمع النفيس النقي الطاىر أن يتجرأٍب 

ىان وأنو مل يكن أمر خَت يتلقن بو برب  عليو أن يتلفظوا أن ىذا ليس إالهم بيئتهم الطيبة حبيث مل يكن يسعُ 
 : غَت ىذا أقرب هم كان مردىا إىلعن ىذه األسرة اخلَتة وأن التُ 

ْعُتُموُه قُ ْلُتم مها َيُكوُن لََنا أَن ن هَتَكلهَم...﴿  (2) ﴾ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنُتَ  َوَلْواَل ِإْذ َسَِ

أن  من السلوكيات اليت ستظل رائدة ُب اجملتعات البشرية إىل فكانت ىذه احلادثة تركت ُب كياهنا أنواعاً 
من األخالق الرزيلة والرفيعة كان يتطلب مٍت أن أقوم  , وألهنا حادثة ربمل ُب طياهتا كثَتاً تقوم الساعة

وقد قسمت ُب عصران ادلؤمل، منها ستفادة حيث تتم االبدراسة ىذا ادلوضوع القيم ُب ضوء السنة النبوية 
 إىل ادلباحث اآلتية: البحث 

 دةيعقابل: الفوائد ادلنتقاة من حادثة اإلفك ادلتعلقة  ولادلبحث األ
 الفوائد ادلنتقاة من حادثة اإلفك ادلتعلقة ابألخالق : ادلبحث الثاين

 الفوائد ادلنتقاة من حادثة اإلفك ادلتعلقة ابلتعامل فيما بُت الناس  : ادلبحث الثالث
 
 
 
 
 
 

____________________ 
 ٗٔسورة النور اآلية :  (ٔ)
 ٘ٔسورة النور اآلية :  (ٕ)
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 ابلعقيدة: الفوائد ادلنتقاة من حادثة اإلفك ادلتعلقة  ادلبحث االول
 ملكوت الغيب خاصية هللا :

من أصحاب  ىقوالتُ  ىهبيت أيب الزىراء ذلي القاصمة الظهر ألويل النُ  علىت اءافًت ىذه اال
وادلستمع الناظر  ورد عقبها ما يسرُ قد تُ  ل دفينةٍ ن كُ شلن عايشوا تلك انة لكنو كما يقال أَ  وىلشرف األُ 

 نبأفلقد عرف أىل الدىر أن صاحب الرسالة قد لبث قرابة شهر مل يُ  بذلك, ولقد شهدت القرون األوىل
من  ىدنبأ خبرب يسره ومن اتبع اذلُ و يُ السماء لعلَ  ن رب الربية عما حدث فلبث ىذه الفًتة مًتقبا خلربمن لدُ 

للمغيبات  منو أنو لو كان مدركاً  ما يستفادُ  بو الصحب الكرام الربرة ولقد صدرت من فيو دبا نزل الوحيُ 
 ءه.جلمع اخلَت لديو أكثره ومل ديسو ما يسو 

وحدة رب العباد  إىلواترة يرشده رب اإلنس واجلن أبن ينطق جهر القول قائال إمنا أان داع 
بشأن النبوة غَت ذلك من األقوال النبيلة اليت تليق  إىلالنفع والضر  على وانف عن اإلشراك بو ولست قادراً 

 .(1)كما قال: ﴿ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت ﴾،  من هللا ورساالتو و ىي بالغاً إليأن أىم ادلهام ادلوكلة  سلرباً 
وُء ﴾قال عز وجل:  ٍِتَ السُّ وقال عز ، (ٕ)﴿ َوَلْو ُكنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب الْسَتْكثَ ْرُت ِمَن اخلََْْتِ َوَما َمسه

َا  ََتّن ِمنَ وجل:﴿ُقْل ِإمنه اّللِه  أَْدُعو َريبِّ َوال أُْشرُِك ِبِو َأَحًدا ُقْل ِإّّنِ ال أَْمِلُك َلُكْم َضرًّا َوال َرَشًدا ُقْل ِإّّنِ َلْن ُيُِ
سالة هللا أي: إال أن تبلغ دين هللا، ور ، (ٖ)َأَحٌد َوَلْن َأِجَد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا ِإاله َبالًغا ِمَن اّللِه َورَِساالتِِو ﴾

 .على مراد هللا، كما قال:﴿ فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرَت ﴾
استعمال ألفاظ القرآن الكرمي ُب ااورات حول درس عظيم وعربة للمعتربين ل فيو إن

  .وادلخاطبات واجملاوابت
غَت  علىإستخدام اآليي من الفرقان "وشلا لوحظ أن نيب الرمحة وأىلو قد صدر منهم ما يعرب ب  :

ولقد شهدت األمم ادلرافقة من الصحب العظام ُب َساعها للخطب والنصائح "، مرادىا ُب زلاورة العرفان
ل وادلعامالت فمما ال يستهان بو ما وقع من لفظ الصديقة بنت صاحب اوما يدور حول األايم ُب األحو 

رومان وىي أم عائشة أم قالت الغار حبيث وصفت قصتها مع أىل الشر والفنت من أصحاب يثرب حيث 
َلَعله ُب َحِديٍث رُبُدَِّث قَاَلْت نَ َعْم َوقَ َعَدْت َعاِئَشُة »: قالت بينا أان وعائشة أخذهتا احلمى فقال النيب 

يٌل َواّللهُ ى ثَ ُلُكْم َكيَ ْعُقوَب َوبَِنيوِ قَاَلْت َمثَِلي َومَ  ٌر َجَِ اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َبْل َسوهَلْت َلُكْم أَنْ ُفُسُكْم أَْمرًا َفَصب ْ

____________________ 
 ٕٔٔسورة ىود اآلية:   (ٔ)
 ٛٛٔسورة االعراف اآلية:  (ٕ)
 ٖٕ-ٕٕسورة اجلن اآلية:  (ٖ)
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وال يسعٍت ُب ىذا ادلقام إال قائلة أّن مثلي ومثل أصحاب الشر ال ينحط ما وقع أليب  :معناه، (1)«َتِصُفونَ 
يٌل َواّلّلُ اْلُمْستَ َعاُن ﴿ :كذاب فقال  عليو يوسف حُت فورق بينو وبُت ولده النبيل ٍب زور الكالم ٌر َجَِ َفَصب ْ

 .رب الربية عنها ُت كما قال نفوقع ادلثل وادلمثل بو ُب حادثة أم ادلؤم، ﴾َعَلى َما َتِصُفونَ 
فيما فهمو ادثون من حديثو  عليو ذوي العقول ما ورد عن أمحد صلوات رب الكعبة علىوكما ال خيفي 

ا من بنات العفاف والطهر فينبغي النظر والتفكَت إليهأىل بيت فيو من يتقدم  إىلحيث ذكر من يتقدم 
ِإَذا َأاَتُكْم َمْن »عريض  وفساد األرض ُب فتنة تكن تقدم لبنتهم من حيث اخللق والدين وإال تفعلوه فيمن

َنٌة ُِب اأْلَْرِض َوَفَساٌد َعرِيضٌ  وكما ورد عنو ُب غزوة . (2)«تَ ْرَضْوَن ُخُلَقُو َوِديَنُو فَ َزوُِّجوُه ِإاله تَ ْفَعُلوا َتُكْن ِفت ْ
بَ َر ِإَذا نَ زَْلَنا ِبَساَحةِ ُب َغْزَوِة » :خيرب وُب غَتىا من ادلواقف ادلتكاثرة ال ، (3)«َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذرِينَ  قَ ْومٍ  َخي ْ

يتم حصرىا لذا استنبط اإلمام اذلمام ابن عبد الرب من ىذه الرواايت واإلستشهادات الكثَتة أنو يستحسن 
ذلك اإلمام النووي ُب  إىلوكما أشار ، م واألحداثوُيمل من الكال اإلستشهاد ابآليي الفرقان دبا حيسن

ادلوضوع وقد ألف ُب ىذا ، (4)اققة األمور علىشرحو للصحيح اإلمام مسلم رمحو هللا أنو يستشهد هبا 
 . "الكرمي القرآن من قتباساال" أَساه الثعاليب منصور مام أبوعلماء األسالف مثل اإل

 :إنزال الوحي خاصية هللا 

دير هبا للوحي عرب احلوادث واألحوال اليت نزول بو ىذا الدين احلنيف ىو تواتر الشلا اختص هللا 
أنو أصلح  يس إال إبرادة رب ادلعاد حيث يرىك للذوي العقول الراجحة أن ذا على ىوال خيف ،األزمان

وقد تكاثرت األفكار ُب وحيا حيي بو من أراد إحياءه حياة طيبة ويهلك من يهلك ُب اذلاوية، للعباد أنزل 
حكم نزولو واآلراء ادلتناثرة والعلم اليقيٍت عند ابرئ اخللق ينزل بقدر احتياج اخللق إىل الوحي ادلنزل من رهبم 
الرحيم، فتارة يوحي إثر حادثة ملمة ُب اجملتمع وىم ُب حاجة إىل البيان الشاُب لصدور أوالءك األفالذ من 

لو لربىة من الزمان حلكم يعلمها رب األرض واآلفاق فتخرج أذانب الصحب العظام، واترة يتوقف نزو 

____________________ 
كتاب التفسَت, ابب قولو تعاىل بل سولت لكم أنفسكم، دار السالم، ط اثنية،   ،البخاري، اجلامع الصحيح (ٔ)

ٖ/ٕ٘ٗ 
ح، ابب ماجاء إذا جاءكم من ترضون دينو، دار الکتب العلمية، الًتمذي، دمحم بن عيسى، اجلامع، كتاب النكا   (ٕ)

. ابن ماجو، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد، السنن، كتاب النكاح، ابب االكفاء، ٗٛٓٔ، رقم احلديث:ٖ٘ٛ/ٕبَتوت، 
 ٕٖٙ/ٔ، ٜٚٙٔدار الفکر العريب، القاىرة، رقم احلديث 

، وكتاب ادلغازي، ابب غزوة خيرب، رقم ٕ٘ٔ/1ان من الدماء، اجلامع الصحيح، كتاب األدب، ابب ماحيقن ابالذ  (ٖ)
 ٘ٔ/ٕ، ٜٚٗاحلديث 

 ٜٕ٘/ٔى ،ٖٓٗٔ ،السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر، احلاوي للفتاوي، دار الكتب العلمية، بَتوت، ط أوىل  (ٗ)
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اخلبث فتتالئم ُب بيئة عصمو إلو دمحم من صلاسة الصدر واألبدان فينتقمون ما أخفوه من كره والنكران، 
ظهار نزل فوقعة ال، حكم ال يدركها إال ذو عرفان لو األمر ُب كل حدث ذو اىللكن هللا سبحانو وتع

حامل لواء النبوة يتوقف نزولو دلدة من  علىادثة فورا وحادثة اإلفك ُب بيت الطهر ادلؤثر ثر االوحي إ
وكان شلا ُيلي ليس ألحد التحكم فيو غَت هللا جل ُب عاله ، فالوحي ىو إبرادة هللا ينزل وبو يتوقف، الزمن

 فَِإنْ  وََكَذا َكَذا َعْنكِ  بَ َلَغٍِت  فَِإنهوُ  َعاِئَشةُ  ايَ  يسأل زوجتو ب  : ىذه الوردة ُب رونقها اجللي حبيث كان النيب 
 ٍُبه  ِبَذنِْبوِ  اْعتَ َرفَ  ِإَذا اْلَعْبدَ  فَِإنه  إليو َوُتويب  اّللهَ  فَاْستَ ْغِفرِي ِبَذْنبٍ  أَْلَمْمتِ  ُكْنتِ  َوِإنْ  اّللهُ  َفَسيُ بَ رُِّئكِ  بَرِيَئةً  ُكْنتِ 

 .(1)عليو اّللهُ  اَتبَ  اَتبَ 
 :ادلؤمنني مواالة

حيث اصطف ، إن من الصور اجلملية اليت ظهرت ُب حادثة اإلفك والء ادلؤمنُت بعضهم لبعض
، فلما تراشق الصحابة وكادوا أن الكفارينوإما إما صف ادلؤمنُت  ،صفُت ال اثلث ذلمافيها إىل الناس 

شهدت لسعد بن عبادة ومل دينع ىذا عائشة أن قامت ف، م خبفض الصوتعليه يشَت كان النيب  قتتلواي
فقام سعد بن عبادة وكان رجاًل صاحلاً "نُت ادلبشرين ابجلنة فقالت: مابلصالح والصحبة ألنو من ادلؤ 

وىكذا نرى أن غضبها ومصاهبا مل دينعها من إنصاف سعد أنو كان من ادلؤمنُت  ،فاحتملتو احلمية"
 .اهنع هللا يضر الصاحلُت كما وصفتو

، عندما جاءىا خرب وفاهتا أخت زينب اليت خاضت ُب حادثة اإلفكفعلت أيضا محنة  وىكذا
فنرى أهنا شهدت ذلا ابخلَتية واإلديان وصنيعها ، "إليو رحهما هللا إن كانت ألحب أزواج النيب "فقالت: 

 دعوة إىل التآخي وموالة ادلؤمنُت بعضهم بعضاً.

 :بتالء يف األرض سنة كونيةاال
وليس أدل من ه، وأن هللا تعاىل إذا أحب عبداً ابتال، بتالء سنة كونيةم أن االلعإن شلا ينبغي أن ي

، وذوا ُب سبيل الدينبتالءات الكثَتة، فصربوا على ما أذلك أن الرسل واألنبياء واتبعيهم قد ابتلوا أبنواع اال
أّم  وسارت سنة االبتالء حىت مشلت أخَت نساء النيب ، م أَجعُتعليه الصحابة رضوان هللاكان وىكذا  

فشتمت واهتمت ُب عرضها. إذًا االبتالء سنة كونية وال يتعجب بعُد من هتكم ُب ، اهنع هللا يضر ادلؤمنُت عائشة
 الصاحلُت أينما كانوا وحلوا.

 :الدعاة إىل هللا معرضون للتهم
خاصة العلماء ، اة والصاحلُت وحسن أولئك رفقياً األنبياء ٍب أتباعهم من الدع أشد الناس ابتالءً 

 الرسالة فإهنم محلة، الرابنيُت الذين تعترب حلومهم مسمومة والوقوع فيهم ابلسب والشبهات طعن ُب الدين
____________________ 

 ٕٔٙٙ، رقم احلديث: ٘ٚٔ/ٖ، كتاب الشهادات، ابب تعديل النساء بعضهن بعضا، اجلامع الصحيح  (ٔ)
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 .موورثة نبيه
إلصاق التهم أصبح و ، وإن من طآمات زماننا ىذا أن صار إشاعة الشبهات متفش ُب الناس

مهم وأخالقهم دأب كثَت من ادلرجفُت وادلنافقُت الذين مل أيلو جهدا ُب ربذير ابلدعاة والصاحلُت ُب عل
وىكذا يعيد التاريخ نفسو حيث إهنم ماثلوا بصنيعهم ىذا ما كان ، من رلالسة العلماء الرابنيُت ءالنسا

  وأصحابو.  يفعلو ادلنافقون ضد النيب
 :حادثة اإلفك أظهرت فضل عائشة

ا دلا تبُت الناس تبُت صدق عائشة أم ادلؤمنُت ومكانتها الرفيعة فلوالىبال شك إن حادثة اإلفك 
على  وفضلها ن يتلى إىل يوم القيامة يبُت صدقها ومكانتهاآن نزل قر أويكفي ُب ىذا  منزلتها وصدقها،

 نساء العادلُت. 
 يومي، وُب بييت، ُب ملسو هيلع هللا ىلص النيب توُب " وذلك ما جعلها مصدر عز وفخر ذلا حيث كانت تقول:

. وما (1)"اآلخرة من يوم وأول الدنيا، من يوم آخر ُب وريقو ريقي بُت هللا فجمعوضلري ...  سحري وبُت
 أعظم ىذه الصفات وما أَجلها من حلظات توضح مكانتها الشريفة اليت ال ينقصها أٌي من كان.

 خالييابلسلوك األادلبحث الثاين : الفوائد ادلنتقاة من حادثة اإلفك ادلتعلقة 
 : ( حسن الظنياعدة جوهرية يف التعامل مع األشخاص )

َن الظهنِّ ِإنه  واألصل ُب ىذه القاعدة ىو قول هللا عز وجل: ﴿ اَي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثَتاً مِّ
 (2)﴾ .بَ ْعَض الظهنِّ ِإٍْبٌ 

عن مثل ىذه  ىيتخل أًب األخالق وال علىيدعي أنو وىو ا نومن ادلؤسف جدا أن صلد رلتمع
ترك ىذه القاعدة  بسببعد يوم  فوات تلو اذلفوات تظهر يوماً اذلد صلفلذا ، الظن ابلغَتسوء  ، وىوالرزائل
فلذا وقع األمر اجللي من ابرئ ، من اخلبث والنجاسة وبريئاً  اجملتمع الذي نريد أن يكون طاىراً  ُب ىالعظم

 ىقاعدة عظم إىلقاعدة التجسس والنكَتة مرشدا  علىالربية بعدم وقوع أفراد اجملتمع ُب الظنوانت الكثَتة 
 إىلما ظهر منهم وترك السرائر وما مل يظهر منهم  علىعتدال وىو حسن الظن ابألفراد إلقامة العدل واال

و والغفران بذلك يتم التعايش السلمي واألخوي كل يود أخاه دبا رب السماوات واألرض رب الرمحة والعف
  .ظهر لو

فلذا أدب هللا ادلؤمنُت ، نتيجة سوء الظن وعدم العرفان ابلظاىركان وما وقع ُب ىذه اإلفكة إال  

____________________ 
 ٔ٘ٗٗ، رقم احلديث: ٖٔ/ٗ، كتاب ادلغازي، ابب مرض النيب ووفاتو، اجلامع الصحيح   (ٔ)
  ٕٔسورة احلجرات اآلية:   (ٕ)
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بعظم النطق هبذه الفرية بال حجة وبرىان وأن  ، ٍب ثٌتوما ذكر عنهم حبسن النية عن أىل بيت النبوة
بو ليس رلرد التلفظ وإمنا األمر حيمل ُب طياتو أشياء نكَتة للمجتمع واألفراد ويشوه صورة البيئة  التلفظ

ت واألقاويالت اليت ءافًتاعدم العودة دلثل ىذه اال إىلٍب أرشد هللا سبحانو عباده ، بيئة مأساوية إىلاآلمنة 
  .هتز كيان اجملتمع

 :الرتيث يف نقل اخلرب جناح حقيقي
َسع وقد بوب  ما بكل حيدث أن كذابً  ابدلرء كفى ن ادلتكلم ابلوحي عن رب العبادكما ثبت ع

 .(1)أتكدتريث ونقل القول بال  علىىذا احلديث ما يذم  علىاإلمام مسلم 
ْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت أِبَنُفِسِهْم َخَْتاً  فقال سبحانو وتعاىل: ﴿

ُ
ْعُتُموُه َظنه ادل َوقَاُلوا َىَذا ِإْفٌك َلْوال ِإْذ َسَِ

ِبٌُت﴾ ِإْذ  فقال سبحانو وتعاىل: ﴿، ٍب بُّت سبحانو وتعاىل أن التلفظ هبذا الكالم ونقلو أمر عظيم، (2)مُّ
 َعِظيٌم َوَلْوال ِإْذ  اّللهِ تَ َلقهْونَُو أِبَْلِسَنِتُكْم َوتَ ُقوُلوَن أِبَفْ َواِىُكم مها لَْيَس َلُكم بِِو ِعْلٌم َورَبَْسُبونَُو َىيِّنًا َوُىَو ِعندَ 

ْعُتُموُه قُ ْلُتم مها َيُكوُن لََنا أَن ن هَتَكلهَم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َىَذا بُ ْهَتاٌن َعِظيٌم﴾ ٍب وعظنا هللا عز وجل أن نعود  ،(3)َسَِ
ُ أَن تَ ُعوُدوا ِلِمْثِلِو أَبَداً ﴿فقال:  ،إىل الوقوع ُب مثل ىذا الذنب العظيم  .(4)﴾ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنُتَ يَِعُظُكُم اّلله

 :وس اجملتمع ضرب للمجتمعؤ ضرب ر 

، أن الطعن ُب القيادة تعٍت الطعن ُب اجملتمع كلو :منها ،يستفاد من حديث اإلفك فوائد عظيمة
ساءة الظن هبم أن إوكما ، ألن هبم حيفظ كيان اجملتمع أبسره، لذا الشعوب الناضجة ربافظ على قادهتا

لذا جاءت الشريعة اإلسالمية تشّنع الصنيع على من حياول ، ٍت ضرب كيان األمة ادلسلمةم يععليه والتقّول
 إذا زل العامل زل بزلتو العامَل". "لذا صدق من قال:  األنبياءشتم العلماء الذين جعلهم هللا ورثة 

 :عار الزان أعظم من عار الكفر
حىت ، وما أعظمو من عار، نبيهم ابلزانإن من أكرب ان اليت وقعت ابدلسلمُت أْن اهتمت زوجة 

أن زوجاهتم وآابءىم قد  -معليه صلوات هللا وسالمو- وصلد ُب سَتة األنبياء، أن مصيبة الكفر ال تساويو
وليس بعيدا ، كان أبوه كافراً عليو السالم  فهذا إبراىيم ، اهتموا ابلكفر ومل يكن من بُت ذلك من اهتم ابلزان

فلم يعَّت أحد منهم أببيو أو أىلو وال ابنو جبردية الزان. ، بن نوح كانوا من الكافرينعن ذلك أن امرأة لوط وا

____________________ 
 ٓٔ/ٔبن احلجاج، الصحيح، ادلقدمة، : دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، دون الطبع والسنة،  مسلم مسلم،  (ٔ)
 ٘ٔسورة النور اآلية:   (ٕ)
 ٗٔاآلية: سورة النور   (ٖ)
 ٚٔسورة النور اآلية:   (ٗ)
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قال: ليست ، (1)﴾اهَُ تاَ انَ خَ فَ ﴿ُب تفسَت قولو تعاىل رضي هللا عنهما وُب ىذا السياق قال ابن عباس 
ادلنرب وعائشة تبكي من على  ابلزان وىم أحياء! فنزل النيب تتهم زوجة النيب فكيف  اخليانة خيانة عرض

وقد استلبث الوحي شهرًا كاماًل ال ، بل ىو مًتدد، مل يربئها وأعظم شيء ىو أن النيب ، ليلها وهنارىا
 (2)«كيف تيكم؟»ويقول: ، الصالة والسالم يدخل البيت عليو فكان، ؛ ليميز هللا اخلبيث من الطيبينزل

 . ٍب خيرج
 :اآلخرين استخدام العبارات اللطيفة ومراعاة مشاعر

استخدام العبارات ادلسلية ومراعاة مشاعر اآلخرين عند احلديث  كذلك شلا ينبغي رعايتو ىو
َأاَن أَْعِذُرَك " :هللا رسول اي األنصاري معاذ بن سعد ُب سياق حادثة اإلفك قول ما وردومن ذلك ، العام

وُب قولو ربرز ، (3)"ِمْن ِإْخَوانَِنا ِمْن اخْلَْزرَِج أََمْرتَ َنا فَ َفَعْلَنا أَْمَركَ ِمْنُو ِإْن َكاَن ِمْن اأْلَْوِس َضرَْبُت ُعنُ َقُو َوِإْن َكاَن 
مل يتعاَب منها الطرفان إال ، اإلسالم كانت ىناك حروب طويلة بُت األوس واخلزرج يءوأتدب ألنو قبل رل

متحابُت ُب جالل هللا عندما جاء اإلسالم الذي ساوى بينهم بنعمة اإلخاء اإلسالمي فصاروا إخوة 
ِإْن َكاَن ِمْن فاحًتز ألجل ذلك بقولو: ، إال أنو ظلت بعض الرواسب القليلة ُب النفوس بينهما، وعظمتو

َوِإْن َكاَن ِمْن بيد أنو أحتاط شديد االحتياط ابستعمالو قول: ، ومل يستثن ومل حيًتز، اأْلَْوِس َضَرْبُت ُعنُ َقوُ 
خوفاً على حدوث الفتنة. ، فقّدم لفظ اإلخوة بداًل عن ضرب العنق، ِج أََمْرتَ َنا فَ َفَعْلَنا أَْمَركَ ِإْخَوانَِنا ِمْن اخْلَْزرَ 

 ألنو ؛ اخلزرج زعيم عبادة بن سعد الكلمة ىذه ترض فلم. منو خاف الذي حدث فقد العبارة لطافة وبرغم
 عن يتكلم أن ىو فَتيد، األوس عن تكلم معاذ بن فسعد  الرسول عن الدفاع شرف ينال أن أراد

 وىو اخلزرج عن يتكلم معاذ بن سعد أن فساءه، عنقو ضربت اخلزرج من كان إن: أيضاً  ويقول اخلزرج
 .حي

 :التماس العذر للمسلم
فعندما فات ، إن من احلكم العظيمة اليت نستفيدىا من حادثة اإلفك إلتماس العذر للمسلم

ً مل حيملن اللحم م بلعليه عائشة أم ادلؤمنُت الركب مل تعتب وىنا لطيفة ، قالت ُب حق النسوة إهنن خفافا
وقد تيقنت ، فيها إشارة إىل أن النساء كن خفافًا حيث مضوا من دوهنا وتريثت ىي حىت وجدت عقدىا

 .معليه والشاىد أهنا حاولت أن ذبد ذلم أسباابً تربئهم هبا بداًل عن إلقاء اللوم، اإليهعند فقدىا سَتجعون 
 

____________________ 
 ٓٔسورة التحرمي اآلية:  (ٔ)
 ٕٔٙٙ، رقم احلديث: ٘ٚٔ/ٖ، كتاب الشهادات، ابب تعديل النساء بعضهن بعضا، اجلامع الصحيح   (ٕ)
 ٕٔٔ/ٔابب سورة النور،،ادلرجع السابق، كتاب التفسَت (ٖ)
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 :يف الرموز هو دأب ادلنافقني يف القدمي واحلديثالطعن 
 فنجد أن طعن عبد، الطعن ُب والة األمور والعلماء ىو دأب ادلنافقُت وادلرجفُت قدديًا وحديثاً 

ينبغي أن نعي شر  عليوو  هللا بن سلول زعيم ادلنافقُت كان يقصد بو ُب ادلقام األول الطعن ُب النيب 
 ضرورة شرعية.وأخذ احلذر ُب قادة األمة ىو سبيل ادلنافقُت وأن رلاهبتهم الفنت واليت منها أن الطعن 

 :يذف احملصنات من الكبائر
وقد استوجب ، إن من أكرب الكبائر قذف ادلؤمنات الغافالت إبلصاق التهم هبن وُب عرضهن

واستقبح الشرع ن ذلم اللعنة ُب الدنيا واآلخرة، هللا سبحانو جزاء نكااًل دلن يقوم بذلك من ادلنافقُت أب
م ألسنتهم وأيديهم عليه صنيع من يقومون بذلك وخّوف ادلؤمنُت أبن من يقوم بذلك سوف تشهد

 وأرجلهم دبا كانوا يعملون.
 :الولوغ يف أعراض ادلسلمني

دلسيئة إىل إن من أعظم البلوى أن يقع ادلسلمون ُب أعراض بعضهم بعضًا وأن ينقلون األخبار ا
وصدق ادلوىل عزوجل حيث  ،ة والنميمة والقذفبوتكرب ادلصيبة ُب استصغار الغي، بعضهم بقصد أو بغَته

 . (1)﴾َعِظيٌم  اّللهِ  ِعندَ  َوُىوَ  َىيًِّنا َورَبَْسُبونَوُ ﴿قال: 
فا هللا ُب أعراض ادلسملُت فإن حرمتها شديدة وفاعلو يعاقب ابللعنة وسوء ادلنقلب ُب الدنيا 

بُت  من أسباب الفرقة والشتات الوقوع ُب أعراض ادلسلمُت سبب  أن مفسدةعلينا واآلخرة. وكما ال خيفى 
ٍق أُرَاُه قَاَل بَ َعَث اّللهُ َمَلًكا حَيِْمي َمْن مَحَى ُمْؤِمًنا ِمْن ُمَنافِ »: كيان اجملتمع اإلسالمي حيث قال النيب 

َنُو بِِو َحَبَسُو اّللهُ َعلَ  ى ِجْسِر َجَهنهَم َحىته حلََْمُو يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن اَنِر َجَهنهَم َوَمْن َرَمى ُمْسِلًما ِبَشْيٍء يُرِيُد َشي ْ
 .(3)ويًتكك الرب جل وعال؟!، يسوءه ويكرىووتتكلم دبا ، وتتكلم فيو وتطعن، (2)«خَيْرَُج شلها قَالَ 

 :الرجولة والشجاعة يف العفو ال يف االنتقام
ال شك أن الرجولة واإلقدام ُب أن يعفو ادلرء ويصفح ويتمالك نفسو عند الغضب ال أن يبطش 

وقد ذبلى ىذا ادلوقف ُب قصة اإلفك ، ومن ذلك احللم ُب التصرف عند الغضبعليو،  دبن ىو قادر
وىو الذي قد خاض ُب عرض ، كان ينفق على الصحايب مسطح بن أاثثة بكر الصديق أاب حيث إن 

 أَيَْتلِ  َواَل  ﴿قول هللا تعاىل  أن ينفق عليو، وعندما نزل فأىب أبو بكر ،اهنع هللا يضربنتو الصديقة عائشة أم ادلؤمنُت 

____________________ 
 ٘ٔسورة النور االية: (ٔ)
ى  ، ٜٓٗٔاألشعث، سنن، كتاب األدب، ابب َب الغيبة، دار ابن اجلوزي الرايض، ط اثلثة، أبو داود، سليمان بن   (ٕ)

 ٛٚٛٗ، رقم احلديث: ٘ٛٙ/ٕ
 ٖٓٗ/ٖالًتمذي، اجلامع، كتاب االدب، ابب إكرام الضيف وقول اخلَت،   (ٖ)
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َعةِ  مْ ِمنكُ  اْلَفْضلِ  أُْوُلوا  َأاَل  َوْلَيْصَفُحوا َوْليَ ْعُفوا اّللهِ  َسِبيلِ  ُِب  َواْلُمَهاِجرِينَ  َواْلَمَساِكُتَ  اْلُقْرىَب  أُْويل  يُ ْؤُتوا أَن َوالسه
بُّونَ  رب ضلب أن يفغر  رجع أبو بكر عن موقفو فقال: ىل اي .(1)﴾ رهِحيمٌ  َغُفورٌ  َواّللهُ  َلُكمْ  اّللهُ  يَ ْغِفرَ  أَن ربُِ

 لنا. فأعاد نفقتو على مسطح. 
يذاء والصفح عند الغضب وادلقدرة على إتمثل فيو الرجولة احلقة والعفو يوىو موقف عظيم 

قف يبُت لنا مكانة أيب بكر الصديق ىذا مو و ، اآلخر
(2).  

 :االهتمام بوحدة الصف
ُب  إن أكرب ادلواقف احلكيمة اليت نستفيدىا من حادثة اإلفك قد ذبلى ُب موقف النيب 

زلاولتو الدؤوبة اليت رمى هبا إىل إصالح ذات البُت واحلرص الشديد على إلتئام مشل ادلسلمُت. وذلك 
يث ترك احلديث عن م من التنابز ابلنفاق وأرادوا االقتتال فيما بينهم حعليه عندما بدأ الصحابة رضوان هللا

فنادى فيهم ابلتؤدة وخفض الصوت وعدم الفرق  إليوحادثة اإلفك اليت كانت سبس أحب أزواجو 
 والتشاحن. 

قد كان مهتمًا بوحدة الكلمة ما بُت الصحابة وحريصًا أن  وىو موقف عظيم يدل أن النيب 
 .(3)اليت سوف تفرق صفهم وَجعهمحناء ال يدع الشيطان ُيد حظو ُب نفوسهم فيعمل فيهم الضغناء والش

 تعامل ادلبحث الثالث : الفوائد ادلنتقاة من حادثة اإلفك ادلتعلقة ابلسلوك ال
 :أثبتت احلادثة أن بعد كل صعوبة تفتح أبواب اليسر

 وربت كل مصيبة خَت لصاحبها وال أدل على ذلك من قصة أم موسى، من ان أتٌب ادلنح
، ٍب انقلبت زلنتها منحة وخَتاً ، مإلىفقد ابتالىا هللا تعاىل أبن أمرىا أن تلقي ولدىا ُب ، السالم عليو

ولكن هللا تعاىل جعل من بعدىا  ة اهنع هللا يضرزلنة ومصيبة ُب البداية على عائشومثلها قصة اإلفك ؛ فقد كانت 
 .وغَتىا من القصص، خَتاً كثَتاً ذلا وللمسلمُت

 :ىف األمور التأينو أمهية ادلشورة 
إن شلا يستفاد من حادثة اإلفك ادلشورة فيما ينزل ابدلرء من نوازل والتأّن ُب ازباذ القرار وعدم 

 أىلو براءة من يعلم ابلذي  هللا رسول على أشارفسأل أسامة بن زيد  ومن ذلك أن النيب ، التسرع
رًا"وابلذي يعلم ذلم ُب نفسو من الود فقال اي رسول هللا "أَْىَلَك   ، فأخربه ابلذي ُيده ُب(4)َواَل نَ ْعَلُم ِإاله َخي ْ

____________________ 
 ٕٕسورة النور اآلية :  (ٔ)
ْعُتُموُه﴾، اجلامع الصحيح، كتاب تفسَت القرآن، اَبُب ﴿َلْوالَ   (ٕ)  ٓ٘ٚٗ، رقم احلديث: ٔٓٔ/ِٙإْذ َسَِ
 ٕٔٙٙ، رقم احلديث: ٖٚٔ/ٖادلرجع السابق، كتاب الشهادات، ابب تعديل النساِء بعضهن بعضاً،  (ٖ)
 ٕٖٕ/ٕابب تفسَت سورة النور  ،صحيح,كتاب التفسَتاجلامع ال (ٗ)
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اي رسول هللا "بن أيب طالب فقال:  عليٍب استشار ، وأكد أنو ال يعلم عن أىلو إال خَتاً ، نفسو لو من الود
عائشة  ُبرة اليت أكدت لو أهنا مل تر يإىل بر  بسؤال اجلارية فأرسل  عليو وأشار"، النساء غَتىا كثَت

فتأٌب الداجن فتأكلو؛ ىذا ىو ، تنام عن عجُت أىلها، غَت أهنا كانت جارية حديثة السن، عيباً اهنع هللا يضر 
 .فكان أيٌب الدجاج وأيكل العجُت، تعجن العجُت وتًتكو بال غطاء، عيبها

ْسِلِمَُت، َمْعَشرَ  ايَ  »ادلنرب خطيبًا ُب أصحابو فقال:  تأّن صعد النيب الو اورة شادلوبعد  
ُ

 َمنْ  ادل
رًا ِإاله  أَْىِلي َعَلى َعِلْمتُ  َما َواّللهِ  أَْىِلي، ُب  أََذاهُ  بَ َلَغٍِت  َرُجلٍ  ِمنْ  يَ ْعِذُرّن    .(1)«َخي ْ

 :الزجر ابذلجر اتبع للمصلحة وادلفسدة
والزجر أن تزجر العاصي ، لكنها تدور مع ادلصلحة، ا العلماءعليه الزجر ابذلجر قاعدة نص

مثالً: رجل عاٍص تؤدبو امرأة انشز تؤدهبا  "الزجر ابذلجر"ىذا ىو معٌت قول العلماء: ، وادلبتدع هبجره
لُّ »الذي قال:  فإن النيب ، وكل ىذا ُب إطار ادلصلحة الراجحة، ابذلجر مبتدع تؤدبو ابذلجر اَل حيَِ

مٍ    .(2)«ِلُمْسِلٍم أَْن يَ ْهُجَر َأَخاُه فَ ْوَق َثاَلثَِة أايه
و ، و ىالل بن أمية الواقفي، ىجر كعب بن مالك، ىجر ثالثة من خيار ادلؤمنُت مخسُت ليلة

، السالم عليو وكنت آتيو ُب رللسو فألقي»بل قال كعب: ، مرارة بن الربيع ؛ دلا زبلفوا عن غزوة تبوك
اَلِم أَْم اَل   .ادلسلمُت أن يكلموا ىؤالء الثالثة وهنى النيب  (3)«؟َفأَُقوُل ُِب نَ ْفِسي َىْل َحرهَك َشَفتَ ْيِو بَِردِّ السه

الذي ، أم عبد هللا بن أيب ابن سلول ؟ وىو رأس ادلنافقُت، وأيهما أوىل ابذلجر: كعب بن مالك
 عليو وأن يضيق، أيهما أوىل أن يهجر، ورمى السيدة العفيفة الطاىرة عائشة ابلزان، توىل كرب حديث اإلفك

: اي رسول هللا! س ىذا ادلنافق رأس ادلنافقُت أوىل بذلك؟! ومع ذلك قيل للنيب يلأوأن يؤدب؟ ، اخلناق
ًدا يَ ْقُتُل َأْصَحابَوُ معاذ هللا أن »أفال نقتلو؟ قال:  ُث النهاُس َأنه زُلَمه وقد صان ، وعاش ىذا الرجل، «يَ َتَحده

وليس ، و ؛ بل وكفنو بربدة لوودفن النيب  عليو ومات فصلى، دمو وعرضو وحياتو إبظهار كلمة اإلسالم
ومع ، ألن صلة الرحم أقوى من الربدة الصالة والسالم عليو كونو يتدثر بربدة النيب،  و عند هللال ذلك بنافع

َة َرُسوِل »: قال النيب ، الصالة والسالم عليو ذلك فإن أاب ذلب مل ينفعو أنو كان عم النيب اَي َصِفيهُة َعمه
ًئااّللِه اَل أُْغٍِت عَ  ًئا ،ْنِك ِمْن اّللِه َشي ْ ، (4)«اَي فَاِطَمُة بِْنَت َرُسوِل اّللِه َسِليٍِت دبَا ِشْئِت اَل أُْغٍِت َعْنِك ِمْن اّللِه َشي ْ

____________________ 
، رقم ٖٔٔ/ٜتعاىل: وأمرىم شورى بينهم، ، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب قول هللا اجلامع الصحيح  (ٔ)

  ٜٖٙٚاحلديث: 
 ٜٛٔ/ٗمسلم ، كتاب الرّب والصلة واآلداب، ابب ربرمي الّتحاسد والّتباغض والّتدابر، صحيح  (ٕ)
 ٔ٘ٗ/ٖابب حديث كعب ابن مالك، ،كتاب ادلغازي ،اجلامع الصحيح (ٖ)
 ٘ٗ/ٔابب فاطمة هنع هللا يضر ،، كتاب االديان صحيح مسلم  (ٗ)
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وسجاه بربدتو  ودفنو عليو ومع ذلك صلى، فالربدة ال تنفع من ابب أوىل فإذا كانت صلة األرحام ال تنفع
 .فإن ادلسلم إذا ىجرتو إمنا وكلتو إىل دينو، خاضعة للمصلحة وىذا يدلنا على أن مسألة اذلجر

 :عقوبة من حيبون إشاعة الفاحشة يف الذين آمنوا وضرورة احلذر منهم
شلا يستفاد من حادثة اإلفك أن هللا تعاىل قد رّتب عقوبة شنيعة دلن حيبون أن تشيع الفاحشة 

أليما ُب الدنيا واآلخرة، جلت قدرتو أبن ذلم عذااًب حيث توعدىم ادلوىل ، واألخبار الفاجرة وسط ادلؤمنُت
دي إىل الفسوق والعصيان وارتكاب ؤ وحذر الشرع احلكيم ادلؤمنُت من إتباع خطوات الشيطان اليت ت

 .ادلؤمنُت للمحرمات وأكربىا الغيبة والنميمة وأعظمها جرماً قذف ادلؤمنات خاصة أزواج النيب 
 :االستدالل على الصدق من مظانه

قد عمل على التحقق من حادثة اإلفك من  أيضا إن شلا يستفاد من حادثة اإلفك أن النيب 
من صحابتو رضى هللا عنهم  وُب ذلك سأل الصادقُت واألمناء، أىل الصدق حىت يتحرى منهم األمر

فوصفها "، َتْصُدْقكَ  اجْلَارِيَةَ  َوَسلِ  "رة فقال: يأن يسأل اجلارية بر  إليوفأشار  ًا عليوقد سأل أَجعُت، 
، وكما كانت توصف ابلصدق واألمانة، ومطلعة على أسرار بيتها ابلصدق ألهنا كانت مالزمة لعائشة اهنع هللا يضر

إىل سؤاذلا فوجد عندىا احلقيقة انصعة بيضاء أبهنا )عائشة( جارية حديثة السن وأهنا  وىو ما دعا النيب 
 مل تر منها إال خَتا. 

 :ىل ابب التوبةإرشاد ادلذنب إ
قد أرشد عائشة إىل التوبة  إن من التوجيهات النبوية العظيمة ُب حادثة اإلفك أن النيب 

فلم يغلق ، (1)اَي َعاِئَشُة ِإْن ُكْنِت أَْلَمْمِت ِبَذْنٍب فَاْستَ ْغِفرِي اّللهَ علت ذنبًا فقال"واالستغفار إْن كانت قد ف
وىو توجيو للدعاة وادلصلحُت أن ال لذنوب َجيعًا وىو التواب الرحيم، ألن هللا يغفر ا، اعليه ابب التوبة

م بيان النصح ذلم وأن هللا عليه على أن يقنطوا من رمحة هللا بلحبيث حيملوىم يستعجلوا ُب أمر الناس 
 يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن كثَت. 

 :كتمان أسرار الناس
اجملتمع نظرة الصالح  إليوحيث ينظر ، بُت الناس الداعية إىل هللا تعاىل ىو مصدر ثقة كبَت

إن ف عليوو ، واليت منها ما ىو خَت وشر، مشكالهتم اخلاصة عليو وبذا يضعون ثقتو فيو فيعرضون، واخلَت
 فشاءىا أو التحدث هبا بُت الناس. إحيكي لو الناس أسرارىم فال ينبغي لو  الذي الداعية مثل الطبيب

حيث إن العدو قد يستغل ىذه ، ادلسلمُت نوع من حفظ الدينوبال شك إن كتمان أسرار 
حفظ أسرار ادلسلمُت ضرورة شرعية ويتوجب أمرىا ُب حق الدعاة ، فاألخبار واألسرار ُب زلاربة ادلسلمُت

____________________ 
 ٖٕٔ/ٔمسند األنصار، دار الّسالم، الّرايض، ط أوىل، دون السنة،  ،أمحد، ابن حنبل، أبو عبد هللا، ادلسند (ٔ)
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  .(1)الذين ىم أغَت على الدين وحفظ حدوده

  اخلامتة

 ى احلادثة، وىي:مغز  علىأىم النتائج اليت ًب الوقوف  إىل األنظاروُب اخلتام أود أن ألفت 
  قعة ُب اجتماعية والفردية حبيث تركت الو ياة االاحلإن حادثة اإلفك تعترب من األحداث ادلؤثرة ُب

 .ة والعقدية واألخالقيةالسلوكياآلاثر من  اتريخ البشرية كثَتاً 
  ًربتوي على أسس التعامل بُت األفراد واجملتمع ربت كيان سياسي أو ة ثقافي إهنا أوجدت حلوال

 ديٍت. 
  ًة ُب العفو سامي كما ال خيفي على من لو إدلام بتاريخ األمم وأحداثها أهنا أوجدت أخالقا

ستشارة من األخالق الرفيعة حبيث يصعب على أىل التاريخ العثور على والتسامح والًتيث واال
  .تمعمثل ىذه النواة ُب اجمل

 عليو. وىو القادر ،بوالً مقئيل ضأسأل هللا رب العرش العظيم أن ُيعل ىذا اجلهد الف
 

   

____________________ 
. ٕٕٗٗ، رقم احلديث: ٕٛٔ/ٖالبخاري، اجلامع الصحيح، كتاب ادلظامل، ابب ال يظلم ادلسلم ادلسلم وال يسلمو،  (ٔ)

 ٕٗٙ٘، رقم احلديث: ٜٙٔ/ٗالظلم، ومسلم، ادلسند الصحيح، كتاب األدب، ابب ربرمي 


